
Dimenções (mm) a b c
260741 800 120 60
260742 1250 120 60

Código # Capacidade 
(kg)

Divisão 
(g)

Dimenções
(mm)                                         

Dimenções 
embalagem (mm)                                                                                                  

Peso 

260741 3000 1000 800x120 330x960x170

+330x250x220

26+3,2

260742 3000 1000 1250x120 33+3,2

270165 Placas de fixação

*Ver opcionais em indicador BR15

CARACTERÍSTICAS:                                
• Barras pesadoras.
• Instalação sobre solo.
• É fornecida em grupos.
• Aço pintado.
• Barras com pegas e rodas para o seu transporte. Parte inferior completamente destapada.
• Pés reguláveis em altura. Versão com pés rígidos e pés pivotantes.

que ajudam a uma menor deformação da barra.
• Células de carga em alumínio, proteção IP68.
• Cabos de interconexão com conector.

• Indicador em ABS, modelo BR15.
• Display LCD retroiluminado com 6 dígitos de 30 mm.
• Retroiluminação do display com tres modos: automática, activada e desactivada.
• Com proteção IP54.
• Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.
• Alimentação a rede com adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz.
• Bateria interna recarregável 6V/4Ah, de 120 horas de duração.
• Saida RS232. Envío de dados com formato PC e impressora.
• Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).
• Saida de 2 metros de cabo por cada barra, com un único conetor.

FUNÇÕES:
• Acumulação
• Totalização
• Conta peças
• Zero
• Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, 

valor de pico, estável e estável com auto cancelação a zero.
• Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
• Tres velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)
• Bruto/Neto
• Tara

XFI

PCS     CHECK     MOVE             BAT INT     AC/DC     IP54     NO VERIF

M
Barras pesadoras, a opção mais económica. Com um desenho pensado para o seu transporte ou armazenagem e montagem.

Roda fácil
deslocacão

Pés reguláveis Pega de transporte
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Indicador BR15

Certificações

900004

900004

Báscula de 4 células
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Código #

Acessórios
Código # Descrição acessórios


